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Nedělník pro 29. neděli v mezidobí 17. 10. 2021 
1. ČTENÍ Iz 53,10-11 
Čteme část tzv. čtvrté písně o trpícím Služebníku. Liturgie vybrala verše, které hovoří o 
„zástupné“ úloze Služebníka. Tato tajemná postava není ani autor, ani prorok, snad lze myslet 
na perského krále Kýra, který osvobodil Izraele z babylonské poroby. Teologie ve Služebníkovi 
spatřuje Mesiáše Nové smlouvy. 
Hospodinu se zalíbilo zdrtit svého Služebníka utrpením; jestliže dá na usmíření svůj 
život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho, skrze něho se zdaří Hospodinův plán. 
Pro útrapy své duše uvidí světlo, nasytí se svým poznáním. Můj spravedlivý 
Služebník ospravedlní mnohé, neboť sám ponese jejich viny. 
ŽALM 33 
Bůh jedná někdy podivuhodným způsobem jak v Písmu či dějinách, tak i v našich vlastních 
životech. Můžeme se připojit k žalmistovu obdivu Božích cest, které vedou k naší záchraně. 
Odpověď: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. 
Hospodinovo slovo je správné, – spolehlivé je celé jeho dílo. – Miluje spravedlnost a 
právo, – země je plná Hospodinovy milosti. 
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, – nad těmi, kdo doufají v jeho 
milost, – aby jejich duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval za hladu. 
Naše duše vyhlíží Hospodina, – on sám je naše pomoc a štít. – Ať spočine na nás, 
Hospodine, tvé milosrdenství, – jak doufáme v tebe. 
2. ČTENÍ Žid 4,14-16 
Čteme jeden z klíčových textů Nového zákona. Autor povzbuzuje čtenáře, aby pozorně četl 
následující výklad o podstatě Kristova kněžství. Podle Starého zákona jen velekněz mohl vstoupit 
v chrámě do velesvatyně před Boha a prosit za lid. Ježíš vstoupil do jiného chrámu – do samého 
nebe, aby se za nás přimlouval. On daroval sám sebe jako oběť. Výklad se tedy bude týkat 
především naší záchrany! 
Bratři! Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do nejvyššího nebe: je to Ježíš, 
Boží Syn. Proto se pevně držme svého vyznání. Náš velekněz není takový, že by 
nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve 
všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou 
k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoli potřebujeme 
pomoci. 
ZPĚV PŘED EVANGELIEM 
Aleluja. Syn člověka přišel, aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny. 
Aleluja. 
EVANGELIUM Mk 10,35-45 
Ježíš jde do Jeruzaléma vstříc potupnému ponížení smrti na kříži. Učedníci to však zatím stále 
nechápou, jak dosvědčuje i jejich prosba o čestná místa. A tak Kristu nezbývá, než je znovu poučit 
o pravém „žebříčku hodnot“: sloužit druhým skrze sebedarování. 
K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi 
bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“ 
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Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ 
Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ 
Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se 
ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“ 
Oni mu odpověděli: „Můžeme!“ 
Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete a v křest, ve který já budu ponořen, 
ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, 
kterým je to připraveno.“ 
Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal a 
řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a 
velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by 
chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi 
první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale 
aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“ 
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve 
farnosti a dary pro farnost. 

• DNES SE KONÁ PRAVIDELNÁ MĚSÍČNÍ SBÍRKA NA OPRAVY A 
ÚDRŽBU. 

• V NEDĚLI 24. 10. SE KONÁ SBÍRKA NA MISIE. 
• Prosím, pamatujte na farnost svými finančními příspěvky a dary. 

V hotovosti můžete přispět farnosti v kostele při sbírce, do kasičky nebo 
předáním daru faráři nebo kaplanovi.   
Bezhotovostně můžete přispět zasláním daru na účet farnosti 
1500345309/0800 (ze zákonných důvodů uvádějte, prosím, že se jedná o dar (na 
hlavní činnost)), obdobně můžete přispět farnosti na její činnost také kartou 
pomocí platební brány: https://sbirka.prostejovfarnost.cz  
O potvrzení o daru si můžete požádat zde: http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk 

• Farnost můžete také podpořit zakoupením vína – dar za dar. Když dáte farnosti 
dar ve výši 200 Kč dostanete od faráře darem láhev mešního vína Biskupa Bruna, 
což je Rulandské šedé polosladké. 
 

VLÁDNÍ OPATŘENÍ 
• Od 30. 9. platí tato pravidla:  

 Bohoslužby 
• Není třeba dokládat OTN 
• U vchodu se používá dezinfekce. 
• Ti, kdo nejsou členy jedné domácnosti, dodržují rozestupy 

1,5 m. 

https://sbirka.prostejovfarnost.cz/
http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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• Jako ochranu nosu a úst je nutné použít respirátor nebo 
obdobný prostředek splňující předepsané parametry. 
V počtu do 10 účastníků toto není předepsáno. 

• Je doporučeno vynechat podání ruky a přijímat na ruku.  
 Ostatní aktivity uvnitř budov se mohou konat v počtu 20 osob, při 

konání akcí s větším počtem účastníků je třeba mít kromě předepsané 
ochrany dýchacích cest také platný test nebo očkování nebo mít do 180 
dnů od prodělání covidu a být schopen toto prokázat, toto má pro 
některé skupiny a činnosti svá pravidla.  
 

BOHOSLUŽBY 
• Kdy jsou mše svaté slavené v kostele Povýšení svatého Kříže najdete na 

poslední straně Nedělníku.  
• Mše svaté slavené v kostele Povýšení sv. Kříže jsou přenášeny na YouTube 

kanálu farnosti youtube.com/prostejovfarnost.  
• V kostele CaM je mše sv. ve středu v 17:00 a v neděli v 9:00. 
• Mše svatá v kostele sv. Josefa v Krasicích je v neděli v 18:00. 

 
SVÁTOST SMÍŘENÍ  

• V neděle a zasvěcené svátky s nedělním pořadem bohoslužeb – půl hodiny 
před ranní mší svatou, před ostatními nedělními a svátečními bohoslužbami podle 
časových možností – u PsK sledujte informační obrazovku v kostele. 

• Všední dny a sobota – půl hodiny před ranní a večerní mší svatou. 
• Zpovídá se v kapli Nejsvětější Trojice nebo na zahradě. 
• Je možné se na udělení svátosti smíření domluvit individuálně. V případě, 

že máte nějaký problém nebo si o něčem potřebujete ve svátosti smíření 
promluvit je určitě individuální domluva ta nejlepší volba. 

 
OTEVŘENÝ KOSTEL 

• Kostel PsK je otevřený v době bohoslužeb a obvykle od 9:00 do 17:00 
Z technických nebo organizačních důvodů může být dočasně zavřený.  

• Zapojte se, prosíme, do služby hlídání kostela – Mít přes den otevřený 
kostel není jen o „ranním odemknutí a večerním zamknutí“ – stále na něj 
někdo musí dohlížet – když ne fyzicky, tak pomocí kamerového systému. 
Vaše služba hlídání to může ulehčit a můžete ji také spojit s modlitbou. 
Přicházející návštěvníci by také ocenili vlídné slovo někoho místního .  
Rozpis je opět umístěn na stolku v kostele. 

• Naléhavě hledáme nové posily na úklid kostela PsK. Hlaste se v sakristii 
v hojném počtu, je to služba, kterou zvládne opravdu každý. Služba se opakuje 

https://youtube.com/prostejovfarnost
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jednou za jedenáct týdnů. Děkuji těm, kteří jsou již do této služby zapojení 
a vítám nováčky. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Vyučovací hodina bude ve čtvrtek 21. 10. v 16:30. 
• Vyučování probíhá v prostorách ZŠ při CMG. 
• Vyučuje se v šesti skupinách: 1.,2.,3.,4.,5., a 6-9. 
• Přihlášky jsou k dispozici v kostelích a na povyseni.dpv.cz. 
• Jedná se o pravidelnou volnočasovou aktivitu v neměnném kolektivu – není třeba 

dokládat OTN. 
 

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  
• Čtvrté setkání bude v pátek 22. 10. v 16.30 v katechetickém sále nad sakristiemi, 

vstup z Lutinovovy ulice. 
• Jedná se o pravidelnou volnočasovou aktivitu v neměnném kolektivu – není třeba 

dokládat OTN. 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Další setkání proběhne formou účasti na děkanátní pouti za obnovu rodin a 

kněžská povolání v katedrále sv. Václava v Olomouci v soboru 23. 10. od 15:00. 
Více najdete na povyseni.dpv.cz v aktualitách. 

• Jedná se aktivitu v počtu do 20 účastníků, není třeba dokládat OTN. 
 

PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH NA KŘEST  
• Na podzim začne příprava dospělých na křest. Neváhejte oslovit ty, kdo o křtu 

uvažují nebo hledají Boha. Vlastnímu katechumenátu předchází období rozlišení a 
rozhodování prekatechumenát.  

 
OSTATNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE 

•  „Farní kancelář “– je vhodné se domluvit dopředu telefonicky nebo emailem. 
Je samozřejmě také možné jednoduše přijít na faru a zazvonit, to ale někdy 
nemusí být úspěšné. 

• Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté v sakristii nebo přijít na faru a 
zazvonit, což ale někdy nemusí být úspěšné, nebo telefonicky nebo emailem. 

• V tomto týdnu jsou volné úmysly: středa 20.10. 8:00 PsK, čtvrtek 21.10. 8:00 
PsK. pátek 22. 10. v 8:00, neděle 24. 10. v 9:00 CaM, neděle 24. 10. 18:00 sJ. 

• VĚNUJTE ZVÝŠENOU OPATRNOST SVÝM VĚCEM V KOSTELE – 
především věcem položeným vedle sebe v lavici. Staly se dva případy – 
krádež a pokus o krádež, kterých se dopustil člověk sedící v lavici za 
okradeným. 

https://povyseni.dpv.cz/
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• Dnes v neděli 17. 10. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele.  

• Ve čtvrtek 21. 10. je v 17:30 mše svatá s katechezí pro děti. 
• V neděli 24. 10. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele.  
• Pamatujte ve svých modlitbách na ty, kdo se připravují na přijetí svátosti křtu, na 

první svatou zpověď a první svaté přijímání a na biřmování. 
 

SLOVO FARÁŘE ALEŠE VRZALY K ODVOLÁNÍ P. PAVLA ČÁPA 
Mezi katolickými věřícími v Prostějově nastala situace, která je pro všechny 

náročnou výzvou. Odvolání P. Pavla Čápa z úřadu administrátora Římskokatolické 
farnosti svatých Petra a Pavla Prostějov rozbouřilo emoce a prohloubilo názorové 
rozdělení, které se zde zvláště v době covidové vytvořilo. 
Rád bych zde uvedl několik informací.  

Jak nejspíš všichni víte, tak tím zásadním problémem je postoj P. Pavla Čápa 
k papeži Františkovi. P. Pavel Čáp neuznává papeže Františka za právoplatného 
papeže.  P. Pavel Čáp v lednu 2021 (první návštěva možná proběhla už v prosinci 
2020) sám postupně navštívil generálního vikáře Mons. Josefa Nuzíka, arcibiskupa 
Mons. Jana Graubnera a svého řeholního představeného provinciála P. Martina 
Hobzu SDB a o svém postoji je informoval. V tu dobu přestal uvádět jméno papeže 
Františka v mešním kánonu. 

Když v dubnu zveřejnil ve farnosti P. Pavel Čáp údajné třetí fatimské 
tajemství „o papeži s pohledem ďábla“, opět následoval rozhovor s otcem 
arcibiskupem a zdálo se, že svůj omyl poznal. Nestalo se tak a na svém postoji trval 
a trvá.  Takový postoj je ale neslučitelný s tím, aby mohl zastávat jakýkoliv úřad 
v církvi. Taková jsou „pravidla hry“, které P. Pavel Čáp a každý kněz musí znát. 

Máme tady dnes alespoň dvě skupiny, jedna si myslí, že církevní představení 
měli postupovat rychleji a razantněji a druhá vnímá toto rozhodnutí jako 
nespravedlnost založenou na pomluvách. Máme zde nepopiratelná fakta, takže 
určitě nejde o pomluvy. A vidíme, jak dlouhý čas P. Pavel Čáp dostal, aby mohl 
poznat, že zastává mylný názor.  

Pokud někdo z Vás, sestry a bratři, také neuznává papeže Františka za 
právoplatného papeže, pak může Vaše situace být blízká nebo totožná s tím, co se 
označováno jako schizma – rozkol. Tím se pak věřící sám vylučuje ze společenství 
církve, což znamená především, že nepřijímá svátosti. 
Katechismus katolické církve k tomu říká v článku 2089 toto: „…. rozkol (schizma) je 
odmítnutí podřízenosti papeži nebo odmítnutí společenství s členy církve papeži podřízenými.“  A 
v článku 817 toto: …..K rozštěpením, která zraňují jednotu Kristova Těla (totiž bludařství, 
odpad a rozkol), nedochází bez hříchu lidí: „Kde je hřích, tam je rozrůzněnost, tam jsou 
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schizmata, tam jsou bludy, tam jsou spory. Kde však vládne ctnost, tam je jednota, tam je 
vzájemnost, jež působí, že všichni věřící jsou jedno srdce a jedna duše.“ 
Vzpomeňme si také na slova apoštola Pavla: Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána 
Ježíše Krista: Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně 
smýšlejte. Lidé z Chloina domu mi totiž o vás oznámili, moji bratři, že se mezi sebou hádáte. 
Mluvím o tom, že každý z vás říká (něco jiného): „Já držím s Pavlem!“, „já zase s Apollem!“, „a 
já s Petrem!“, „já s Kristem!“ Je Kristus rozdělen? Copak byl za vás ukřižován Pavel? Nebo jste 
byli ve jménu Pavlově pokřtěni? 1Kor 1,10-13 
Rád bych všechny vyzval k modlitbě za jednotu a svornost. Každý týden bude na 
tento úmysl obětována mše svatá.  

P. Aleš Vrzala, farář u Povýšení 
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796 
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.povyseni.dpv.cz, farář a děkan P. Aleš 
Vrzala 
Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov 

• Správy farnosti se ujímá nový administrátor farnosti: P. Josef Klinkovský, 
SDB, tel: 608629241 

• DNES SE KONÁ PRAVIDELNÁ MĚSÍČNÍ SBÍRKA „NA KOSTEL“. 
• V pondělí 18. 10. bude v kostele sv. Petra a Pavla modlitba celého růžence 

od 16,45 hod. 
• Ve čtvrtek 21. 10. v 18:30 je na faře setkání pastorační rady (???) 
• V NEDĚLI 24. 10. SE KONÁ SBÍRKA NA MISIE. 
• I v letošním roce bude jednou za měsíc nedělní mši doprovázet zpěvem scholička 

spolu se scholou Dejme toMu. Zveme do scholičky všechny mladé zpěváky a 
zpěvačky (zhruba od 4 let), ty větší pak do scholy Dejme toMu. Více informací 
najdete na https://petrpavel.dpv.cz/scholicka, případně napište 
na jakub.faltynek@outlook.com. 
 
Oznámení důvodu odvolání otce Pavla Čápa SDB ze služby administrátora 

Římskokatolické farnosti svatých Petra a Pavla v Prostějově 
Otec Pavel se stal administrátorem farnosti v roce 2016. V roce 2019 se stal také 
řeholním představeným salesiánské komunity v Prostějově. Obě tyto zodpovědné 
služby vykonává z pověření a jménem římskokatolické církve. Podle církevního 
učení, vycházejícího z Božího zjevení a posvátné tradice, je jedním ze základních 
projevů a záruk jednoty s církví, podřízenost nástupci svatého Petra, tedy 
římskému biskupovi – papeži. Pro kněze a řeholníky je tato povinnost dána mimo 
jiné kodexem církevního práva a řeholními stanovami. Na základě rozhovorů 
s otcem Pavlem Čápem a na základě dopisu otce arcibiskupa, jsem se tohoto roku 
musel začít zabývat vztahem otce Pavla k papeži Františkovi. K mé velké lítosti 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
https://petrpavel.dpv.cz/scholicka/
mailto:jakub.faltynek@outlook.com
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jsem seznal, že otec Pavel Čáp neuznává papeže Františka za řádnou hlavu 
katolické církve. Tento svůj postoj sdílel otec Pavel po určitou dobu 
prostřednictvím slova i textu ve své farnosti. Tím mohl způsobit zmatek, 
pohoršení a rozdělení mezi věřícími. Protože jeho postoj odmítání podřídit se 
papeži Františkovi trvá, jako jeho představený jsem byl nucen přijmout vhodné 
opatření. Tímto opatřením je odvolání otce Pavla ze služby administrátora 
farnosti ke dni 15. října 2021. Jeho další setrvání v roli ředitele je v rukou 
Hlavního představeného salesiánů v Římě. Mám velkou naději, že otec Pavel 
poctivým studiem a modlitbou rozpozná svůj omyl a opět bude v plné jednotě s 
papežem. Jeho službu ve vaší farnosti převezme od 16. října 2021 P. Josef 
Klinkovský SDB. 
Chtěl bych poděkovat otci Pavlovi za všechny kladné stránky jeho působení ve 
farnosti a komunitě. Vím, že toho dobrého bylo mnoho. Zároveň se všem chci 
omluvit za pohoršení, které svým nesprávným postojem mohl způsobit. 
Povzbuzuji vás všechny, abyste ctili, poslouchali a milovali nástupce svatého 
Petra, papeže Františka, a řídili se jeho učením a příkladem. Prosím, abyste se 
pokusili obnovit jednotu ve vaší farnosti a nevytvářeli znepřátelené skupiny. 
Modlete se za jednotu, za papeže Františka, za otce Pavla, za salesiány v 
Prostějově, za celou farnost, diecézi a církev. Děkuji vám. 
Prostějově 10. října 2021 

P. Martin Hobza, provinciál SDB 
Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Prostějov, Lidická 1894/1a, Prostějov, 79601, 
email: faprostejov-spap@ado.cz, www.petrpavel.dpv.cz, administrátor P. Josef Klinkovský, SDB, 
tel: 608629241 
 

 POUŤ ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ 
• V SOBOTU 23. 10. V KATEDRÁLE SV. VÁCLAVA V OLOMOUCI 

15:00 RŮŽENEC 
16:00 ADORACE 
17:00 MŠE SVATÁ 
Pouti může předcházet příjemná procházka po olomouckých kostelech v rámci 
akce Rozkvetlé památky. Kostely jsou blízko sebe – sv. Mořic, 
Neposkvrněného Početí Panny Marie – dominikáni, Panna Maria Sněžná a Husův 
sbor. U katedrály, PM Sněžné a sv. Mořice jsou zastávky MHD je to jedna trasa. 
Kostel sv. Mořice prošel rozsáhlou rekonstrukcí a je opět přístupná vyhlídka 
z věže.   

PRO DĚTI 
• Pro děti jsou v novém školním roce připraveny opět kartičky, spodní část kartičky 

je možné oddělit a nalepit na připravené listy. Kartičky pak slouží jako karty, se 
kterými lze hrát hru. Metodika, kterou můžete použít pro domácí katechezi, je 
poměrně rozsáhlá, proto ji vytiskneme jen pro zájemce. Zájemci o metodiku pište 

mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
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na farní email. K nahlédnutí je v kostele a na webu Katechetického centra 
v Olomouci: https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/03/10/nedelni-
karticky-2021-2022/ 

 
MINISTRANTI 

Ministrantské schůzky budou bývat v pátek od 16.00 do 17.30 hodin na CMG. 
Zveme mezi nás i nové kluky, co by chtěli začít ministrovat. 

 
NEMOCNICE PROSTĚJOV 

• Bohoslužby budou pokračovat jako obvykle: mše svaté každé pondělí v 16. hod., 
kromě každého 3. pondělí, kdy je bohoslužba CČSH/CČE. 

 
CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s. 

Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov, 
http://prostejov.dcpr.cz, cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464 
 
Centrum pro rodinu Prostějov v rámci celostátní iniciativy Rodinného svazu 
ČR MOJE UŠI PRO TEBE 
nabízí Online i telefonické Psychologické poradenství v aktuálních obtížných 
situacích pro děti i dospělé  
Poradce: Mgr. František Zakopal, Kdy: úterý a čtvrtek od 9:00-12:00 
Kontakt: 733161615, zakopal.f@seznam.cz 
 
NABÍDKA PORADENSTVÍ  
„CPR Prostějov Vám od nabízí podporu a doprovázení při hledání řešení v čase náročné životní 
etapy, v čase osobní či manželské krize, a mentoring osobám, které hledají nové, efektivnější 
přístupy k dětem, s cílem obnovovat, posilovat a uzdravovat vztah s dítětem/dětmi, zejména (ale 
nejenom) v čase jejich dospívání.“ 
Kdy: Každé pondělí od 16:00 po předchozí domluvě. V případě zájmu se můžete 
hlásit na tel: 732 293 954 nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz. nebo  
korenkovam@email.cz 
 

 
 

 

 

 

https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/03/10/nedelni-karticky-2021-2022/
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/03/10/nedelni-karticky-2021-2022/
http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:korenkovam@email.cz
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PASTÝŘSKÝ LIST K ZAHÁJENÍ SYNODÁLNÍ CESTY 

Drazí bratři a sestry, 
minulou neděli zahájil papež František při slavné bohoslužbě v Římě 

synodální cestu církve. Dnes na jeho přání zahajují ve všech katedrálách světa tuto 
cestu biskupové. Oč jde? Církev potřebuje reformu, či uzdravení a oživení. Důvody 
nemusíme hledat dlouho. Stačí se podívat kolem sebe a vidíme jich dost. Co chybí 
našim farnostem, aby byly rostoucím společenstvím, které vydává přesvědčivé 
svědectví o Kristu, který nás vykoupil a učinil novým stvořením? Co chybí našim 
rodinám, aby byly živou církví v malém? Co musíme dělat, abychom uměli předávat 
víru dalším generacím, aby nám nechyběli kněží, abychom přispěli k rozvoji 
křesťanské kultury? 

Papež František volá ke spolupráci všechny, protože všichni jsme 
spoluodpovědní za církev. Nechce, aby synoda pracovala jako nějaká konference a 
vydala další učený dokument, který skončí v knihovně, ale abychom s obnovou 
církve začali hned. To způsobí naše správné vykročení na synodální cestu, která nás 
začne proměňovat. Papež nám klade otázky a čeká odpovědi, které mají být 
společným dílem. 

Proč společným? V současné době jsme nemocní individualismem. Žijeme a 
myslíme příliš sami, proto nedáváme dostatečnou příležitost Duchu Svatému, aby z 
nás budoval živé společenství církve. Společná odpověď nevznikne prosazením 
názoru, který překřičí druhé, ani demokratickým hlasováním, kde se prosadí většina. 
Jde především o společné naslouchání Duchu Svatému. 

Jakou to chce metodu? Prvním krokem je vlastní ztišení a pokorné 
naslouchání. Miluji toho, kdo mluví, a proto mu neskáču do řeči, ale nechám ho 
domluvit. Když mluví, nepřipravuji si svou odpověď, ale i když má jiný názor, 
hledám v jeho názoru semena pravdy. Nechci ho ubýt argumenty, ale spolu s ním 
chci dojít k dozrání v pravdě. Kdo mluví, miluje ty, kteří poslouchají, proto jsou 
jeho slova upřímná a laskavá. Tato vzájemná láska je podmínkou každého plodného 
dialogu proto, že je znamením otevřenosti Duchu Svatému, který je láska. Pokud ho 
necháme milovat v našich srdcích, můžeme doufat, že nás povede a dá nám dar 
moudrosti. Chceme-li správně poznávat Boží vůli, musíme být pokorní, protože jen 
pokora očišťuje naše názory a pocity. Podmínky správného poznávání nám ukazuje 
Písmo svaté. 

Abychom mohli bezpečně poznávat Boží vůli v jednotlivých situacích, je 
třeba: Odmítat ducha světa. Mít odvahu být jiní. Nejde o uzavření se světu, ani 
rozhodnutí dělat všechno naopak než svět, ale být od světa svobodný, nezávislý. 
„Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale změňte se, obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co 
je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé“, (Řím 12,2) píše sv. Pavel Římanům.  
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Musíme naslouchat hlasu Ducha Svatého ve svém nitru, ne touhám těla, 
čímž se nemyslí jen sex či chuť k jídlu a pití, ale především pohodlnost a lenost a 
další neřesti, k nimž vede život podle těla. Galaťanům Pavel radí: „Žijte duchovně a 
nepropadnete žádostem těla.“ (Gal 5,16) Do naslouchání Bohu vstupuje celý člověk, 
nejen rozum, celý člověk se svou dlouhodobou zkušeností života podle těla či 
ducha. Připomeňme, že Pavel vyjmenovává plody, jaké nese život podle těla nebo 
podle Ducha. Prvním plodem života podle Ducha je láska, postoj lásky, která hledá 
skutečné dobro druhého. 

Pavel píše Filipanům: „A za to se modlím: Ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i 
poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší.“ (Flp 1,9–10a) Předpokladem 
správného poznání je tedy láska, protože bez lásky vidíme zkresleně. 

A Kolosanům píše, že o poznání Boží vůle je třeba se modlit, protože 
poznání Boží vůle je dar: „…nepřestáváme se za vás modlit a prosit Boha, abyste dobře 
poznali jeho vůli…“ (Kol 1,9) Důležitá je pro nás i zkušenost starozákonního proroka 
Daniela. Ten, když se modlí o dar poznání, dostane ho až po třech týdnech postu. 
Zjeví se mu anděl a říká: „Od prvního dne, kdy ses rozhodl mít pochopení a pokořit před 
Bohem, byla tvá prosba vyslyšena a já jsem přišel kvůli tvým prosbám.“ (Dan 10,12) Proč tak 
pozdě, když ho Bůh vyslyšel hned? Prorok musel v modlitbě a postu dozrát, aby 
správně porozuměl a dobře přijal poznání od Boha. 

Drazí přátelé, 
obnova církve začne v naší rodině, když začneme spolu mluvit tímto způsobem. 
Stejně tak to bude v našich farních radách, nebo mezi spolupracovníky. Pro mnohé 
to bude velká změna. Proto se nevzdávejme, když se nám to nepodaří hned, ale 
začněme pokorně znovu. Velké umění si žádá velké cvičení. Obnova církve začne ve 
farnosti, když začneme takto řešit farní problémy. 

Konečné rozlišení – rozhodnutí udělá v modlitbě představený – farář ve 
farnosti, v diecézi biskup, v církvi papež. Každý přitom respektuje své kompetence a 
působení Ducha Svatého v dějinách. Představený se nepovyšuje nad společenství, 
protože je jeho součástí. Zároveň nesmí mít strach udělat rozhodnutí, které je v 
souladu s církví a uskutečňováním Božího slova v dané situaci. 

Bratři a sestry, 
začneme v rodinách, kde máme velkou příležitost k synodální cestě, protože máme 
vedle sebe člověka, kterého potřebuje každý, aby se díval skrze více očí, měl více 
úhlů pohledu, které potřebuje k lepšímu rozpoznávání Božího vedení. Máme 
někoho, s nímž můžeme zakoušet přítomnost Krista mezi námi, když se snažíme 
nezištně milovat. Zapojme se ve svých farnostech a spolu s kněžími hledejme v 
modlitbě uvedeným způsobem odpovědi na papežovy otázky. Každý, kdo se chce 
zapojit, se může přidat k farní radě, která je základní skupinou. Kde počet vzroste, 
rozdělíme se tak, aby ve skupině bylo nejvíc deset lidí. Uděláme novou zkušenost 
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živého společenství v modlitbě a vzájemné lásce. Budeme mít podíl na oživení 
farnosti, v níž se uskutečňuje církev. 

Váš arcibiskup Jan 
 

SHM Prostějov 
• Srdečně zveme všechny děti na tábory o podzimních prázdninách, tedy od 26. do 

30. října. S mladšími dětmi (od 7 do 13 let) se vydáme na dobrodružnou výpravu 
do vesmíru a se staršími (od 12 do 16 let) budeme řešit zapeklitý detektivní 
případ. Všechny informace a přihlašování najdete na stránkách shmpv.cz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shmpv.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 17. 10. do 24. 10. 2021 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
17. 10. 29. neděle v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 7:30 
sv. Cyrila a Metoděje 9:00 

sv. Petra a Pavla 9:00 
Povýšení sv. Kříže 10:30 

sv. Josefa v Krasicích 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

pondělí 
18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

sv. Petra a Pavla 18:30 

Úterý 
19. 10. Úterý 29. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
20. 10. Středa 29. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
sv. Cyrila a Metoděje 17:00 

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
21. 10. Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 

sv. Petra a Pavla 6:30 
Povýšení sv. Kříže 8:00 
Povýšení sv. Kříže 17:30 

Pátek 
22. 10. Pátek 29. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

Povýšení sv. Kříže 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

sobota 
23. 10. 

Sobota 29. týdne v mezidobí 
 

sv. Petra a Pavla 6:30 
Povýšení sv. Kříže 8:00 

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
24. 10. 

30. neděle v mezidobí  
za misie 

Povýšení sv. Kříže 7:30 
sv. Cyrila a Metoděje 9:00 

sv. Petra a Pavla 9:00 
Povýšení sv. Kříže 10:30 

sv. Josefa v Krasicích 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 
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